Geen servicekosten

Geen transactiekosten

Prijswinnende fondsen

Makkelijk & Flexibel

FitVoorLater: in drie stappen eenvoudig uw aanvulling op pensioen geregeld!

1

Rekening openen
Ga naar www.FitVoorLater.nl
Klik op “FitVoorlater rekening openen” en kies uw variant: Vrij beleggen of Fiscaal beleggen.
Bent u al FitVermogen klant? Log dan in en open eenvoudig een extra rekening via de speciale extra rekening button en ga vervolgens naar stap 2.

• Vul uw persoonsgegevens in.
• Vul uw adres en bankgegevens in.
			 Via de e-mail ontvangt u de Algemene Voorwaarden en/of Aanvullende Voorwaarden.
• Bevestig uw gegevens en ga verder.
			 Hierna ontvangt u een e-mail met uw rekeningnummer en gebruikersnaam.
• U doet een identificatiestorting van € 1,00 om te voldoen aan de wettelijke identificatievereisten.
Na ontvangst van uw storting en een succesvolle controle wordt uw rekening definitief gemaakt.
Direct hierna ontvangt u van ons een e-mail met een tijdelijk wachtwoord. Uw indentificatiestorting wordt teruggestort op uw
bankrekening.

2

Selecteer uw fondsen

3

Maandelijks beleggen

Als u uw tijdelijke wachtwoord hebt ontvangen ga naar www.FitVermogen.nl en log in. U wordt gevraagd:
• Uw tijdelijke wachtwoord te wijzigen.
• Een persoonlijke vraag te kiezen voor het geval u uw gebruikersnaam of een nieuw wachtwoord wilt opvragen.
• Een aantal wettelijke vragen te beantwoorden.
• Het fonds/de fondsen waarin u wilt beleggen te selecteren. U kunt kiezen uit:
		
- Vijf Gemaksfondsen (alles-in-één-portefeuilles)
		
- Tien Strategiefondsen (als u speciale accenten wilt aanbrengen)
- Één Geldmarktfonds
Vul het bedrag in en kies voor het gemak van maandelijks beleggen of een eenmalige storting.
Voer de ingangsdatum in wanneer u gekozen heeft voor maandelijks beleggen.

Geef uw bank opdracht om een periodieke betaling te doen naar uw FitVoorLater rekening:
Ga naar de bank van uw betaalrekening en log in.
Voer de onderstaande overboeking in:
• Het bedrag dat u maandelijks wilt beleggen in de fondsen op uw FitVoorLater rekening
• Het rekeningnummer NL71 INGB 065 0987 179 t.n.v. NN IP Beleggersgiro B.V.
• Uw FitVoorLater rekeningnummer in de omschrijving
• Geef aan dat het om een periodieke betaling gaat die maandelijkse wordt uitgevoerd
• Let op dat de uitvoerdatum overeenkomt met de ingangsdatum van uw maandelijkse inleg in uw fonds(en).

Meer informatie?

Internet: www.FitVoorLater.nl
E-mail ons: info@FitVermogen.nl
Bel ons: 070 - 379 19 19
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel
te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de
meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of
volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN
Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Verspreiding van dit
document in enige vorm zonder toestemming is niet toegestaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

